
Campanha válida de 15/09/2018 a 30/06/2019.

www.krups.pt

CLUBE ESPRESSO
VIP SERVICE

• Linha de apoio especializada • Aconselhamento técnico
• Serviço de assistência premium • Oferta de boas-vindas

• Ofertas exclusivas

Campanha válida para compras efetuadas de 01/12/2021 a 30/06/2022

OFERTA DE BOAS-VINDAS

170€
TORRADEIRA JARRO

ELÉTRICO
CAFÉ EM 

GRÃO SICAL®

NO VALOR DE ATÉ

PVPR
*consoante o modelo

*



SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA PREMIUM

CLUBE ESPRESSO KRUPS

808 28 47 35
CUPÃO DE INSCRIÇÃO CLUBE ESPRESSO KRUPS
Ao adquirir uma máquina espresso automática, a Krups abre-lhe as portas a um Serviço Premium 
concebido para transformar os seus pequenos almoços e pausas para o café em momentos de 
verdadeiro prazer. Junte-se ao Clube, receba a oferta de boas vindas e descubra todas as vantagens 
que a Krups reserva para si:

Oferta de boas-vindas: uma Torradeira 2 fendas Krups Ref. KH442D10 e 2 embalagens de 
café em grão Sical Clássico 250 gr na compra de Arabica EA811010 / EA811810 / 
EA817810 / Intuition EA870810 / Espresseria EA82F010; uma Torradeira 2 fendas Krups 

Ref. KH442D10, um Jarro elétrico Krups Ref. BW442D10 e 4 embalagens de café em grão Sical 
Clássico 250 gr na compra de Espresseria Latte EA82FD10 / Evidence One EA895N10 / Intuition 
Preference EA872B10 / Evidence EA890810 / EA890110.

Para se inscrever no Clube Espresso Krups, tem de adquirir uma Máquina de Café Automática Krups 
(Ref. EA811010, EA8111810, EA817810, EA870810, EA82F010, EA82FD10, EA895N10, EA872B10, 
EA890810, EA890110), preencher corretamente o cupão de inscrição e enviar juntamente com o 
código de barras do produto recortado da embalagem e a fotocópia da fatura/recibo de compra para: 
Clube Espresso Krups, Apartado 8067, 1801-807 Lisboa. Em alternativa, envie cópia digital do cupão, 
código de barras e da fatura/recibo para promoconsumidorpt@groupeseb.com. Neste caso, a marca 
reserva-se ao direito de solicitar posteriormente a prova física de participação, pelo que deverá 
guardar durante um prazo de 2 meses após o término da campanha o cupão preenchido, bem como 
uma cópia da fatura e o código de barras do produto recortado da embalagem.

Promoção válida unicamente para compras efetuadas de 01/12/2021 a 30/06/2022, realizadas em 
lojas físicas em território nacional e compras online efetuadas em sites de retalhistas parceiros com 
lojas físicas de venda ao público em território nacional. A inscrição no Clube Espresso Krups terá de ser 
feita até 1 mês após a data de compra da sua máquina. O não preenchimento dos requisitos acima 
mencionados invalida a participação na promoção. Promoção não acumulável com outras em vigor.
As ofertas serão entregues no prazo máximo de 90 dias após a receção do cupão.
Em caso de rutura de stock a oferta será substituída por uma de valor equivalente a de�nir pela marca.

Consulte todas as condições em www.krups.pt/ClubeEspresso

MORADA:

NOME:

LOCALIDADE:

CÓDIGO POSTAL: -

TELEFONE/ TELEMÓVEL:

- -DATA DE NASCIMENTO:

E-MAIL:

      Autorizo que os meus dados pessoais sejam processados informaticamente pelo Groupe 
SEB Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda., nos termos aprovados pela Comissão Nacional de 
Proteção de Dados, destinando-se a �ns estatísticos e de futura correspondência para efeitos 
de Marketing, como divulgação de novos produtos, promoções, ações e campanhas. A todos os 
consumidoresé sempre garantido o direito de acesso, reti�cação e eliminação dos seus dados. 
Para obter mais informação sobre como tratamos os seus dados pessoais, por favor consulte a 
nossa política de privacidade disponível no nosso site www.krups.pt

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.

www.krups.pt
Siga Krups Portugal

Linha de apoio especializada

Serviço de assistência técnica premium
Levantamento e entrega ao domicílio
e máquina de substituição durante
o período de reparação.

Aconselhamento técnico

Ofertas exclusivas

Li e aceito as condiões de adesão ao Clube Espresso Krups.
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